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Nordea Livförsäkring Finland Ab
Utredning av den kundbonus som tilldelats försäkringstagarnas sparkapital år 2012

Tilläggsförmånernas skälighetsprincip
Nordea Livförsäkring Finland Ab (”bolaget) följer nedanstående skälighetsprincipen och mål i beviljandet av tilläggsförmåner i sina livförsäkringar.
Enligt 13 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag ska den s.k. skälighetsprincipen tillämpas inom
livförsäkring på sådana försäkringar som enligt försäkringsavtalet har rätt till eventuella extra förmåner på grundval av överskott som dessa försäkringar har avkastat. Principen förutsätter att när beslut fattas om beviljandet av extra förmåner för dessa försäkringar, ska man i skälig omfattning beakta både det totala beloppet av de extra förmåner som beviljas för dessa försäkringar och, i fråga om
fördelningen av dessa förmåner, beloppet och uppkomsten av överskottet på dessa försäkringar. De
extra förmånerna får inte äventyra möjligheterna att uppfylla de solvenskrav som ställs på bolaget
eller beständigheten av de extra förmånernas nivå.
Bolaget har fastställt sina mål avseende skälighetsprincipen enligt följande. För det första strävar bolaget på lång sikt varje år till en gottgörelsenivå mellan försäkringar som innehåller sparmedel och
som täcks av skälighetsprincipen som motsvarar räntan på tyska statens 10-åriga statslån i en normal
marknadssituation.
För riskförsäkringarnas del tillämpas skälighetsprincipen beträffande skyddet för dödsfall i form av
höjda ersättningsbelopp eller sänkningar av avgifter.
För det andra strävar bolaget efter att på lång sikt uppfylla avkastningskravet på det riskkapital som
tillhör bolagets ägare.
Även försäkringsperioden och rätten att lyfta medlen före utgången av försäkringsperioden (återköpsrätten) påverkar rätten att få en andel av eventuella extra förmåner. Till exempel pensionsförsäkringar med lång försäkringsperiod och begränsad återköpsrätt har i princip rätt till en större andel av
eventuellt beviljade extra förmåner.
Bolaget strävar även efter kontinuitet för de beviljade extra förmånerna genom att ha som mål att nivån på de extra förmånerna inte nämnvärt ändras från år till år, inte mer än bolagets solvens och det
allmänna marknadsläget förutsätter.
Bolaget följer årligen med hur de ovan presenterade målsättningarna uppfylls.
Skälighetsprincipen tillämpas inte på försäkringens fondanknutna andel.
De ovan presenterade målsättningarna avseende extra förmåner är inte bindande och de utgör inte
heller en del av försäkringsavtalet mellan bolaget och försäkringstagaren.
Målsättningarna avseende de extra förmånerna är i kraft tillsvidare, och bolaget förbehåller rätten att
ändra dessa målsättningar i förhållande till alla livförsäkringar som det beviljat. Försäkringstagaren
meddelas inte separat om en eventuell förändring av målsättningarna avseende extra förmåner.
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Bedömningg av genom
mförandet av
a skälighettsprincipen
n år 2012
Skälighetspprincipen haar bl.a. en in
nverkan på hhur de värd
deringsdifferrenser som ppresenteras i noterna
till boksluteet på lång siikt fördelas mellan ägaarna och försäkringstag
garna. Enskiilda personeer i ingendera gruppeen har dockk direkt ford
dringsrätt tilll dessa tillg
gångar.
All kundboonus som gees vid sidan av fast berääkningsräntta som översskrider den fasta beräk
kningsräntann
på noll proccent är villkkorlig, dvs. den kan i frramtiden an
nvändas för att täcka beeräkningsrän
ntan, om
avkastningeen på försäkkringsbolagets placerinngsverksamh
het eller ann
nan solvenss inte räckerr till för
detta ändam
mål.
Nivån på deen kundbonnus som delaades ut 201 2 överskrid
der räntenivåån på Tyskllands 10-åriiga statslån,
Dessutom hhar man vid
som har varrit 1,5 % i genomsnitt.
g
d fastställan
ndet av gottggörelsenivån
n tagit hänsyn till värlldsekonomins alltjämt osäkra tillsttånd, de kom
mmande förrändringarnna i verksam
mhetsbeting-elserna (bl.a. Solvens II-reglering
I
en) samt deet faktum attt det i mark
knadsutveckklingen inte kan ses
några teckeen på ekonoomisk tillväx
xt eller en kkonjunkturup
ppgång. Däärmed utbetaalades de fö
örsäkringar
som täcks aav skälighettsprincipen en kundbonnus som öveerensstämm
mer med förddelningsmållet beträffande skäligghetsprincippen. År 2012 förbereddde sig bolag
get att även trygga konttinuiteten av
v tilläggsförmåner soom bygger på
p bedömniing genom aatt reserveraa 22,3 miljo
oner euro föör premieanssvaret för
framtida tilläggsförmååner.
f
av höjt dödsfallssskydd för ciirka 0,6 mil-År 2012 beetalades extrra förmånerr för riskförssäkringar i form
joner
j
euro.
År 2012 upppnådde bollaget avkasttningskravett på det risk
kkapital som
m tillhör bollagets ägaree.
g 1999–20112
10 års räntta och totallavkastning
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Bedömningg om hur skälighetsprrincipen haar genomfö
örts år 2012
2

Ansvarssk
kuldens upp
pbyggnad
Den fasta bberäkningsrääntan för ick
ke-formbunnden arbetsp
pensionsförssäkring var 3,60 procen
nt år 2011.
Liv- och peensionsförsääkringarna samt
s
kapitalliseringsavttalen är förk
knippade meed räntestru
ukturer av
två slag. Dee försäkringgar som tagiits före 5.5.22003 gottgö
örs varje måånad med enn beräkning
gsränta.
Därtill gottggörs de medd en eventuell kundbonnus, som fasstställs kalenderårsvis i efterskott. Storleken
av den berääkningsräntaa med vilkeen kunden ggottgörs bero
or på försäk
kringens beggynnelsedattum, och
den har varrit 4,5, 3,5 eller
e
2,5 procent. För dee sparlivförssäkringar so
om gottgörss med 4,5 prrocent har i
bokslutet avv 31.12.20005 gjorts en s.k. fondkoomplettering
g, som inneb
bär att beräkkningsräntaan för dessaa
försäkringaar är 4 proceent. De försäkringar som
m har tagitss 5.5.2003 eller
e
senare gottgörs vaarje månad
med en årliig ränta som
m bolaget påå förhand haar fastställt för högst ett år och meed en eventu
uell tilläggs-ränta, som ffastställs kaalenderårsviis i efterskoott. År 2012 har årsräntaan varit 1,5 procent (m
med undantag av penssionsförsäkrringar, vars årsränta harr varit 2,5 procent).
p
Tillläggsräntann 2012 för alla
a försäkringar med årsränta vaar 0,3 procen
nt. Beräkninngsräntan fö
ör dessa försäkringar occh avtal meed årlig
ränta är nolll.
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